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Pocta dvornímu radovi prof. Dru. Josefu Šolínovi, 
čestnému členu Jednoty českých mathematiků v Praze. 

V seděni svém dne 22. února 1911 usnesl se výbor Jed
noty č. math. jednomyslně na tom. aby čestnému členu naší 
Jednoty, dvornímu radovi prof. Dru. J. Šolínovi, v den jeho 
sedmdesátých narozenin zvláštní deputací bylo vysloveno blaho
přání za výbor i celou Jednotu. Deputace tato, v níž byli dvorní 
rada Dr. V. Strouhal jako předseda, vládní rada ředitel V. Starý 
jako místopředseda Jednoty a prof. Dr. Jan Sobotka jako stálý ta
jemník, odebrala se dne 4. března o 12. hod. do bytu jubilára, 
kdež přijata byla p. dvorním radou Šolínem, jeho chotí a synem 
MUDr. Šolínem. Předseda Jednoty vyslovil jubilárovi blahopřání 
za minulost, k té veliké úspěšné práci životní, kterou Šolín vy
konal pro vědu českou i české vysoké školy, jakož i pro bu
doucnost, aby nám byl ještě dlouhá léta zachován v plné svě
žesti duševní a tělesné. K slovům předsedy přidružil se místo
předseda V. Starý jako ředitel české reálky, aby jubilárovi 
vyslovil blahopřání jménem professorského sboru tohoto ústavu, 
na němž Šolín dlouhá léta působil, a prof. J. Sobotka, aby blaho
přál jubilárovi jménem mathematiků na universitě působících. 
Deputace setrvala delší dobu v bytu oslavencově a vzpomínáno 
prvních let naší Jednoty, kdy byla ještě spolkem skromným, 
a nynějšího jejího rozkvětu. s. 

O geom. a fys. methodách k určení parallaxy sluneční. 

Opravy. 

Str. 197, ř. 6. zdola: Příslušné rovnice mají býti označeny (1). 
> 201, ř. 5. shora místo: rovnici má býti rovnicí. 
» 207, ř. 16. zdola » sploditi > > sploštiti. 
> 208, r. 19. > Sloveso přináší má býti za slovem měření. 
> 212, ř. i4. > Přidej následující: Správnost této hypothesy zkou

mána byla pokusy kyvadlovými. Galle zkoumal profil meridianu rnezi Sněžkou 
a Kolobřehem Kolberg) a jeho diagram reprodukován Arrheniem v Lehr-
buch der kosmischen Physik I., str. 261. 
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